ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV

Ανάπτυξη / βελτίωση της επιχειρηματικότητας και
19.2.2
ανταγωνιστικότητας της περιοχή εφαρμογής σε εξειδικευμένους τομείς,
περιοχές ή δικαιούχους

ΔΡΑΣΗ

ΥΠΟΔΡΑΣΗ

ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΔΡΑΣΗΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Αφορά: Μικρές και πολύ μικρές, μεσαίες
και μεγάλες επιχειρήσεις.
α) ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ:

19.2.2.2

Ενίσχυση επενδύσεων στην
μεταποίηση, εμπορία και/ή
ανάπτυξη γεωργικών
προϊόντων με αποτέλεσμα
μη γεωργικό προϊόν για την
εξυπηρέτηση ειδικών
στόχων της τοπικής
στρατηγικής.

50%

-Κανονισμός (ΕΕ)
1407/2013Κανονισμός (ΕΕ)
1305/2013 άρθρο
17

για υλοποίηση επένδυσης με στόχο τον
εκσυγχρονισμό της παραγωγικής
διαδικασίας
με προτεραιότητα
στα παραγόμενα αποστάγματα ή προϊόντα
κυψέλης
β) ΝΕΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ:
για υλοποίηση επένδυσης
με προτεραιότητα
στα παραγόμενα αποστάγματα ή προϊόντα
κυψέλης

19.2.2.3

Ενίσχυση επενδύσεων στον
τομέα του τουρισμού με
σκοπό την εξυπηρέτηση
ειδικών στόχων της τοπικής
στρατηγικής.

-Κανονισμός (ΕΕ)
1407/2013
65%

-Κανονισμός (ΕΕ)
1305/2013 άρθρο
19

Αφορά:
Μικρές
επιχειρήσεις.

και

πολύ

μικρές

α) ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ:
για εκσυγχρονισμό/επέκταση της
υφιστάμενης εγκατάστασης

ΔΡΑΣΗ

ΥΠΟΔΡΑΣΗ

ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΔΡΑΣΗΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
με προτεραιότητα
σε επενδυτικά σχέδια που ενσωματώνουν
τα σημεία εστίασης του τομέα του
τουρισμού της RIS3 ΠΚΜ, ήτοι:
-οργανωτικές καινοτομίες που θα
συμβάλλουν στην αύξηση του επιπέδου
ποιότητας του προσφερόμενου τουριστικού
προϊόντος,
-τεχνολογίες ενεργειακής εξοικονόμησης και
αποδοτικότητας στη λειτουργία των
μονάδων,
-τεχνολογίες εξοικονόμησης φυσικών
πόρων.
β) ΝΕΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ:
που θα έχουν ως αντικείμενο
αποκλειστικά
την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων
που ενσωματώνουν τα σημεία εστίασης του
τομέα του τουρισμού της RIS3 ΠΚΜ, ήτοι:
-οργανωτικές καινοτομίες που θα
συμβάλλουν στην αύξηση του επιπέδου
ποιότητας του προσφερόμενου τουριστικού

ΔΡΑΣΗ

ΥΠΟΔΡΑΣΗ

ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΔΡΑΣΗΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
προϊόντος,
-τεχνολογίες ενεργειακής εξοικονόμησης και
αποδοτικότητας στη λειτουργία των
μονάδων,
-τεχνολογίες εξοικονόμησης φυσικών
πόρων.

ΔΡΑΣΗ

ΥΠΟΔΡΑΣΗ

ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΔΡΑΣΗΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Αφορά:
Μικρές
επιχειρήσεις.

και

πολύ

μικρές

α) ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ:
με προτεραιότητα

19.2.2.4

Ενίσχυση επενδύσεων στους
τομείς της βιοτεχνίας,
χειροτεχνίας, παραγωγής
ειδών μετά την 1η
μεταποίηση, και του
εμπορίου με σκοπό την
εξυπηρέτηση ειδικών
στόχων της τοπικής
στρατηγικής.

στον εκσυγχρονισμό/επέκταση
-Κανονισμός (ΕΕ)
1407/2013
65%

-Κανονισμός (ΕΕ)
1305/2013 άρθρο
19

μεταποιητικής δραστηριότητας σε όλους
τους κλάδους
β) ΝΕΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ:
για υλοποίηση νέας επένδυσης
με αντικείμενο
τη μεταποιητική δραστηριότητα σε
ανταγωνιστικούς κλάδους (ενδεικτικά
ξύλο, μέταλλο, μάρμαρο, είδη
χειροτεχνίας, είδη διατροφής μετά την
πρώτη μεταποίηση).

ΔΡΑΣΗ

ΥΠΟΔΡΑΣΗ

ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΔΡΑΣΗΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Αφορά:
Μικρές
επιχειρήσεις.

και

πολύ

μικρές

α) ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ:
με προτεραιότητα

19.2.2.5

Ενίσχυση επενδύσεων
παροχής υπηρεσιών για την
εξυπηρέτηση του αγροτικού
πληθυσμού (παιδικοί
σταθμοί, χώροι αθλητισμού,
πολιτιστικά κέντρα, κλπ) με
σκοπό την εξυπηρέτηση
ειδικών στόχων της τοπικής
στρατηγικής.

65%

-Κανονισμός (ΕΕ)
1407/2013
-Κανονισμός (ΕΕ)
1305/2013 άρθρο
19

στον εκσυγχρονισμό /επέκταση αλλά και
στην ποιοτική αναβάθμιση των
υπηρεσιών στην περιοχή παρέμβασης
β) ΝΕΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ:
για υλοποίηση νέας επένδυσης
με αντικείμενο
την παροχή υπηρεσιών που
αποδεδειγμένα καλύπτει τις ανάγκες της
περιοχής (αναγκαιότητα/έλλειψη
παρόμοιων υποδομών), με όρους
ποιότητας (εξοικονόμηση ενέργειας και
φυσικών πόρων).

ΔΡΑΣΗ

ΥΠΟΔΡΑΣΗ

19.2.2.6

ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΔΡΑΣΗΣ

Ενίσχυση επενδύσεων
οικοτεχνίας και
πολυλειτουργικών
αγροκτημάτων με σκοπό την
εξυπηρέτηση ειδικών
στόχων της τοπικής
στρατηγικής.

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

50%

-Κανονισμός (ΕΕ)
1407/2013

-Κανονισμός (ΕΕ)

1305/2013
άρθρο 17

----------------------

---------------------Κανονισμός (ΕΕ)
1407/2013

65%

-Κανονισμός (ΕΕ)
1305/2013
άρθρο 19

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Επιπλέον πρέπει να τηρούνται οι όροι των:
-Ν. 4235/14 (ΦΕΚ 32/Α’/2014),
-ΚΥΑ 543/34450/24.3.2017(ΦΕΚ 1145/Β’)
Η επενδυτική πράξη θα πρέπει να αφορά
μόνο σε ένα από τα δύο άρθρα (17 ή 19)
του Καν. (ΕΕ) 1305/2013 και όχι και στα δύο
άρθρα
Αφορά: Πολύ μικρές και μικρές αγροτικές
επιχειρήσεις (φυσικά και νομικά πρόσωπα
εγγεγραμμένα στο Μητρώο Αγροτών και
Αγροτικών
Εκμεταλλεύσεων
Μ.Α.Α.Ε.
συμπεριλαμβανομένων και των μελών των
αγροτικών νοικοκυριών εγγεγραμμένων στο
Κεντρικό
Ηλεκτρονικό
Μητρώο
Οικοτεχνιτών Κ.Η.Μ.Ο.). Η εγγραφή στο
ΜΑΑΕ μπορεί να πραγματοποιηθεί και μετά

ΔΡΑΣΗ

ΥΠΟΔΡΑΣΗ

ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΔΡΑΣΗΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
την υποβολή της αίτησης στήριξης και της
δημοσιοποίησης του πίνακα κατάταξης,
αλλά σε κάθε περίπτωση πριν την έκδοση
απόφασης έγκρισης πράξης.
α) ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ:
Υφιστάμενα,
νομίμως
λειτουργούντα,
πολυλειτουργικά αγροκτήματα και μονάδες
οικοτεχνίας για την μεταποίηση μικρής
κλίμακας γεωργικών προϊόντων
με προτεραιότητα
στα επενδυτικά
αναδεικνύουν τα
μέσω:

σχέδια τα οποία
πολιτισμικά στοιχεία

-παραγωγής
προϊόντων
παραγωγικής διαδικασίας

/μεθόδων

-προσφοράς
καινοτόμων/
υπηρεσιών(ειδικά στα αγροκτήματα)

νέων

β) ΝΕΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ:
για

υλοποίηση

νέας

επένδυσης

με

ΔΡΑΣΗ

ΥΠΟΔΡΑΣΗ

ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΔΡΑΣΗΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
αντικείμενο την αξιοποίηση της αγροτικής
εκμετάλλευσης καθώς και τη μεταποίηση
αγροτικών προϊόντων, όπως το σχετικό
νομικό πλαίσιο ορίζει,
με προτεραιότητα
στα επενδυτικά
αναδεικνύουν τα
μέσω:
-παραγωγής
παραγωγικής

σχέδια τα οποία
πολιτισμικά στοιχεία

προϊόντων

/μεθόδων

-προσφοράς
καινοτόμων/
υπηρεσιών(ειδικά στα αγροκτήματα)

νέων

19.2.3 Οριζόντια ενίσχυση στην ανάπτυξη / βελτίωση της επιχειρηματικότητας
και ανταγωνιστικότητας της περιοχής εφαρμογής

ΔΡΑΣΗ

ΥΠΟΔΡΑΣΗ

ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΔΡΑΣΗΣ

19.2.3.1

Οριζόντια εφαρμογή
μεταποίησης, εμπορίας
και/ή ανάπτυξης γεωργικών
προϊόντων με αποτέλεσμα
γεωργικό προϊόν με σκοπό
την εξυπηρέτηση των
στόχων της τοπικής
στρατηγικής.

19.2.3.3

Οριζόντια εφαρμογή
ενίσχυσης επενδύσεων στον
τομέα του τουρισμού με
σκοπό την εξυπηρέτηση των
στόχων της τοπικής
στρατηγικής.

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

50%

Κανονισμός (ΕΕ)
1305/2013, άρθρο
17 &παράρτημα ΙΙ

Μικρές και πολύ μικρές, μεσαίες και
μεγάλες επιχειρήσεις / Κεντρική Μακεδονία

Κανονισμός (ΕΕ)
651/2014, άρθρο
14

55%
Κανονισμός (ΕΕ)
1305/2013, άρθρο
19

Μικρές & πολύ μικρές επιχειρήσεις /
Κεντρική Μακεδονία

19.2.7 Συνεργασία μεταξύ
διαφορετικών παραγόντων

ΔΡΑΣΗ

ΥΠΟΔΡΑΣΗ

ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΔΡΑΣΗΣ

19.2.3.4

Οριζόντια εφαρμογή
ενίσχυσης επενδύσεων
στους τομείς της βιοτεχνίας,
χειροτεχνίας, παραγωγής
ειδών μετά την 1η
μεταποίηση, και του
εμπορίου με σκοπό την
εξυπηρέτηση των στόχων
της τοπικής στρατηγικής.

19.2.7.3

Συνεργασία μεταξύ μικρών
επιχειρήσεων για
διοργάνωση κοινών
μεθόδων εργασίας και τη
κοινή χρήση εγκαταστάσεων
και πόρων καθώς και για την
ανάπτυξη και/ή την εμπορία
τουριστικών υπηρεσιών, που
συνδέονται με τον
αγροτουρισμό

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

-Κανονισμός (ΕΕ)
651/2014, άρθρο
14
55%

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Μικρές & πολύ μικρές επιχειρήσεις /
Κεντρική Μακεδονία

- Κανονισμός (ΕΕ)
1305/2013, άρθρο
19
Μικρές και πολύ μικρές, μεσαίες και
μεγάλες επιχειρήσεις.
Κανονισμός (ΕΕ)
1407/2013
Έως 65%

Κανονισμός (ΕΕ)
1305/2013, άρθρο
35

Τα ποσοστά ενίσχυσης βάσει του Καν. (ΕΕ) 651/2014 (άρθρο 14) ισχύουν έως τις 31/12/2020.

Αφορά: Υλοποίηση επένδυσης, που θα έχει
αντικείμενο τη στήριξη δικτύων που θα
δώσει τη δυνατότητα στα μέλη τους να
διεισδύσουν
σε
νέες
αγορές,
να
ενσωματώσουν διαδικασίες καινοτομίας και
να αναδείξουν την τοπικότητα της περιοχής
(ισχύει για τα υφιστάμενα και τα νέα
δίκτυα)

